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Plan prezentacji

Bieżące problemy podatkowe w sektorze finansów publicznych:

❑ obowiązkowy split payment (MPP) i wysokie sankcje za nieprzestrzeganie 
przepisów; 

❑ raportowanie schematów MDR;

❑ państwowe jednostki budżetowe jako podatnicy VAT – ostatnie 
orzecznictwo i wątpliwości; 

❑ aporty do spółek komunalnych – aktualne problemy podatkowe i wnioski 
płynące z praktyki; 

❑ czynności szkół i przedszkoli – droga postępowania w obliczu sprzecznego 
orzecznictwa i interpretacji; 

❑ odliczanie VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych – sprzeczne stanowiska 
sądów i organów podatkowych oraz praktyczne uwagi wynikające 
z postępowań; 

❑ kontrole NIK w zakresie centralizacji VAT.



Obowiązkowy split payment

❑ Obowiązkowy MPP zastąpił od 1 listopada odwrotne obciążenie 
i odpowiedzialność podatkową. 

❑ Rozwiązanie czasowe – Polska uzyskała 18 lutego 2019 r. pozytywną, 
czasową decyzję Rady (UE) 2019/310 upoważniającą do wprowadzenia 
szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 226 dyrektywy 
2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 
(DzUrz UE L 51/19). Obecnie zgoda Komisji Europejskiej obejmuje okres 
do 28 lutego 2022 r. Ministerstwo przewiduje jednak wystąpienie 
o decyzję przedłużeniową. 

❑ Obowiązkowe stosowanie MPP dotyczy transakcji o wartości co najmniej 
15 000 zł. 



Obowiązkowy split payment

❑ Obligatoryjna forma MPP ma być zasadniczo stosowana w odniesieniu
do dostaw towarów i świadczenia usług, które były wcześniej objęte 
reżimem odwrotnego obciążenia oraz dotychczasowym zakresem 
odpowiedzialności podatkowej (czyli obejmuje towary i usługi wymienione 
wcześniej w załączniku nr 11, 13 i 14 do ustawy o VAT). 

❑ W przypadku stwierdzenia, że podatnik dokonał płatności z naruszeniem 
nowego obowiązku, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu 
celno-skarbowego będzie ustalać dodatkowe zobowiązanie podatkowe 
w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku wykazanego na fakturze, 
której dotyczy płatność. Sankcjonowane (30%) będzie też błędne opisanie 
faktury. Pojawią się ponadto nowe kary w Kodeksie karnym skarbowym. 



Obowiązkowy split payment

❑ MPP można stosować również do zapłaty:

• VAT od importu,

• akcyzy,

• cła,

• podatku dochodowego,

• zobowiązań wobec ZUS. 

❑ Wprowadzono możliwość dokonywania przelewów zbiorczych – komunikat 
przelewu musi wówczas obejmować wszystkie faktury otrzymane w danym 
okresie od jednego dostawcy i zawierać całą kwotę podatku VAT wykazanego 
na tych fakturach. Okres ten nie może być krótszy niż jeden dzień i dłuższy 
niż jeden miesiąc. Brak wskazania numeru konkretnej faktury płaconej 
z wykorzystaniem MPP – tylko okres za który dokonujemy płatności. 



Obowiązkowy split payment

❑ Możliwość wypłacania kontrahentom zaliczek przed otrzymaniem faktury. 

❑ Zmiany w ustawie Kodeks karny skarbowy polegają głównie na dodaniu 
nowego czynu zabronionego, sankcjonującego niewywiązywanie się 
przez podatników z obowiązku dokonania płatności przy zastosowaniu MPP, 
nałożonego na mocy art. 108a ust. 1a ustawy o VAT (dodanie art. 57c kks):

• w przypadku popełnienia takiego czynu podatnik podlega karze grzywny 
w wysokości do 720 stawek dziennych (art. 57c § 1 kks);

• w przypadku mniejszej wagi sprawca czynu zabronionego podlega karze 
grzywny za wykroczenie skarbowe (art. 57c § 2 kks). 



Obowiązkowy split payment

❑ Nie mylić z „białą listą” – wykaz podatników, 

❑ Sankcje w CIT (2020),

❑ Odpowiedzialność solidarna w VAT (2020),

❑ Możliwość zgłoszenia w 3 dni,

❑ Błędy w rejestrach. 



Raportowanie schematów MDR

❑ 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2018 r. 
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy Ordynacja podatkowa 
oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2018 r., poz. 2193).

❑ W ustawie wprowadzono przepisy o MDR (Mandatory Disclosure Rules) 
określające:

• organ podatkowy, do którego będą kierowane informacje o schematach 
podatkowych;

• definicję schematu podatkowego oraz przesłanki raportowania;

• krąg podmiotów zobowiązanych do przekazywania informacji;

• sposób i termin raportowania;

• zakres raportowanych informacji;

• konsekwencje karne skarbowe niewypełnienia tego obowiązku 
przez podmioty zobowiązane. 



Raportowanie schematów MDR

Definicje

❑ Uzgodnienie – czynność lub zespół powiązanych ze sobą czynności, 
w tym czynność planowana lub zespół czynności planowanych, których
co najmniej jedna strona jest podatnikiem lub które mają lub mogą mieć 
wpływ na powstanie lub niepowstanie obowiązku podatkowego.

❑ Schemat podatkowy – uzgodnienie, które:

• spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada ogólną cechę 
rozpoznawczą;

• posiada szczególną cechę rozpoznawczą lub

• posiada inną szczególną cechę rozpoznawczą.



Raportowanie schematów MDR

❑ Schemat podatkowy standaryzowany – schemat podatkowy możliwy 
do wdrożenia lub udostępnienia u więcej niż jednego korzystającego 
bez konieczności zmiany jego istotnych założeń, w szczególności dotyczących 
rodzaju czynności podejmowanych lub planowanych w ramach schematu 
podatkowego. 

❑ Korzyść podatkowa:

a) niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie w czasie powstania 
zobowiązania podatkowego lub obniżenie jego wysokości;

b) powstanie lub zawyżenie straty podatkowej;

c) powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo zawyżenie kwoty 
nadpłaty lub zwrotu podatku;

d) brak obowiązku pobrania podatku przez płatnika, jeżeli wynika on 
z okoliczności wskazanych w lit. a.



Raportowanie schematów MDR

❑ Korzyść podatkowa to też: 

• podwyższenie kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, 
w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, do przeniesienia na następny
okres rozliczeniowy;

• niepowstanie obowiązku lub odsunięcie w czasie powstania obowiązku 
sporządzania i przekazywania informacji podatkowych, w tym informacji 
o schematach podatkowych.

❑ Kryterium głównej korzyści uważa się za spełnione, jeżeli na podstawie 
istniejących okoliczności oraz faktów należy przyjąć, że podmiot działający 
rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie 
korzyści podatkowej mógłby zasadnie wybrać inny sposób postępowania, 
z którym nie wiązałoby się uzyskanie korzyści podatkowej rozsądnie 
oczekiwanej lub wynikającej z wykonania uzgodnienia, a korzyść podatkowa 
jest główną lub jedną z głównych korzyści, którą podmiot spodziewa się 
osiągnąć w związku z wykonaniem uzgodnienia.



Raportowanie schematów MDR

❑ Obowiązek przekazania informacji o schematach podatkowych może 
dotyczyć trzech kategorii podmiotów:

• promotora,

• korzystającego,

• wspomagającego. 

❑ Nie ma ograniczenia co do rodzajów podatków objętych przepisami 
o MDR. Przekazywane będą więc schematy podatkowe dotyczące podatków 
bezpośrednich, podatków pośrednich (VAT, akcyzy) oraz tzw. podatków 
lokalnych (np. podatku od nieruchomości), a także innych uzgodnień 
uregulowanych w przepisach prawa podatkowego. Przepisami o MDR 
nie są natomiast objęte cła. 



Raportowanie schematów MDR

Definicje

❑ Promotor – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
niemająca osobowości prawnej, w szczególności doradca podatkowy, 
adwokat, radca prawny, pracownik banku lub innej instytucji finansowej 
doradzający klientom, również w przypadku gdy podmiot ten nie posiada 
miejsca zamieszkania, siedziby ani zarządu na terytorium kraju, która 
opracowuje, oferuje, udostępnia lub wdraża uzgodnienie lub zarządza 
wdrażaniem uzgodnienia.

❑ Udostępnianie – m.in. przekazywanie korzystającemu w jakiejkolwiek 
formie, w tym drogą elektroniczną, telefoniczną lub osobiście, informacji 
o uzgodnieniu, w szczególności poprzez przedstawianie jego założeń 
(spółka komunalna? instytucja kultury?).



Raportowanie schematów MDR

❑ Obowiązek przekazania informacji o schemacie podatkowym nie powstaje, 
gdy schemat podatkowy, inny niż schemat podatkowy transgraniczny, 
dotyczy korzystającego, dla którego nie jest spełnione kryterium 
kwalifikowanego korzystającego.

❑ Kryterium kwalifikowanego korzystającego uważa się za spełnione, 
jeżeli przychody lub koszty korzystającego albo wartość aktywów tego 
podmiotu w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie 
prowadzonych ksiąg rachunkowych, przekroczyły w roku poprzedzającym 
lub w bieżącym roku obrotowym równowartość 10 000 000 euro lub jeżeli 
udostępniane lub wdrażane uzgodnienie dotyczy rzeczy lub praw o wartości 
rynkowej przekraczającej równowartość 2 500 000 euro lub jeżeli 
korzystający jest podmiotem powiązanym (…).



Raportowanie schematów MDR

❑ Minister Finansów wydał 31 stycznia 2019 r. objaśnienia podatkowe 
dotyczące MDR. Wynika z nich, że:

• obowiązek posiadania procedury wewnętrznej dotyczy podmiotów 
działających w charakterze promotorów spełniających kryterium 
wysokości przychodów lub kosztów, niekoniecznie zajmujących się 
świadczeniem usług doradczych;

• do sporządzenia procedury zobowiązany jest też podmiot zatrudniający 
osobę fizyczną, która działa w charakterze promotora schematu 
w stosunku np. do powiązanej spółki;

• przepisy o MDR przewidują sankcje z Kodeksu karnego skarbowego 
oraz sankcje administracyjne (do 10 mln zł). 

❑ Konieczna analiza dotychczasowych projektów pod kątem spełniania 
kryteriów.



Raportowanie schematów MDR

❑ Promotor przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej 
informację o schemacie podatkowym w terminie 30 dni od:

• dnia następnego po udostępnieniu schematu podatkowego;

• następnego dnia po przygotowaniu do wdrożenia schematu 
podatkowego lub 

• dnia dokonania pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu 
podatkowego 

– w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

❑ Promotor informuje pisemnie korzystającego o NSP (numerze schematu 
podatkowego), załączając potwierdzenie nadania NSP, niezwłocznie 
po jego otrzymaniu.

❑ Tajemnica zawodowa. 



Raportowanie schematów MDR

Jeżeli korzystający nie został poinformowany zgodnie z art. 86b § 2 lub 3 
Ordynacji podatkowej, przekazuje Szefowi Krajowej Administracji 
Skarbowej informację o schemacie podatkowym w terminie 30 dni od:

• dnia następującego po udostępnieniu mu schematu podatkowego, 
przygotowaniu przez niego schematu podatkowego do wdrożenia lub

• dnia dokonania pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu 
podatkowego przez korzystającego

– w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.



Raportowanie schematów MDR

Korzystający, który dokonywał w danym okresie rozliczeniowym jakichkolwiek 
czynności będących elementem schematu podatkowego lub uzyskiwał 
wynikającą z niego korzyść podatkową, w terminie złożenia deklaracji 
podatkowej dotyczącej tego okresu rozliczeniowego przekazuje do Szefa 
Krajowej Administracji Skarbowej informację, według ustalonego wzoru, 
o zastosowaniu schematu podatkowego zawierającą:

• NSP tego schematu podatkowego;

• wysokość korzyści podatkowej wynikającej ze schematu podatkowego –
jeżeli korzystający uzyskiwał w danym okresie rozliczeniowym taką korzyść.



Raportowanie schematów MDR

❑ Osoby prawne (…) będące promotorami, zatrudniające promotorów 
lub faktycznie wypłacające im wynagrodzenie, których przychody lub koszty 
(…) przekroczyły w roku poprzedzającym rok obrotowy równowartość 
8 000 000 zł, wprowadzają i stosują wewnętrzną procedurę w zakresie 
przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania 
informacji o schematach podatkowych.

❑ Wewnętrzna procedura określa – z uwzględnieniem charakteru, rodzaju 
i rozmiaru prowadzonej działalności – stosowane zasady postępowania 
i obejmuje w szczególności:

• określenie czynności lub działań podejmowanych w celu, o którym mowa 
powyżej;

• środki stosowane w celu właściwego wypełnienia obowiązku 
przekazywania informacji o schematach podatkowych;

• określenie zasad przechowywania dokumentów oraz informacji (…).



Państwowe jednostki jako podatnicy VAT?

Interpretacja Dyrektora KIS z 10 października 2017 r. 
(0114-KDIP1-3.4012.260.2017.2.MT)

Pytanie: Czy po przekroczeniu limitu 200 000 zł państwowa jednostka budżetowa będzie 
zobowiązana do rejestracji jako podatnik VAT, jeżeli jej jedynym obrotem są refaktury 
kosztów mediów związanych z użyczaną innym jednostkom powierzchnią?

Odpowiedź: „(...) nie znajdzie zastosowania przepis art. 29a ust. 7 pkt 3 ustawy o VAT, 
ponieważ na gruncie tego przepisu przewidziano wyłączenie z podstawy opodatkowania 
VAT kwot stanowiących zwrot wydatków, które zostały – co istotne – poniesione 
w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy. W analizowanej sprawie zapłata
za media dotyczy usługodawcy (podmiotu świadczącego usługę użyczenia pomieszczeń 
biurowych – wnioskodawcy), a nie usługobiorcy (jednostek budżetowych, którym 
użyczono pomieszczenia biurowe). Zatem mimo że wnioskodawca obciąża, zgodnie 
z dyspozycją, usługobiorcę poniesionymi wydatkami (kwotą z tytułu zużycia mediów), 
to nie można mówić, że ponosi je w imieniu usługobiorcy. Wnioskodawca wydatki te 
ponosi w związku ze swoimi działaniami wykonywanymi w celu wyświadczenia usługi 
użyczenia nieruchomości. (...) spełnia warunki do uznania go za podatnika podatku
od towarów i usług, który jest zobowiązany wystawiać fakturę z tytułu zużycia mediów, 
natomiast brak jest podstaw do wystawiania not”.



Państwowe jednostki jako podatnicy VAT?

❑ Wyrok NSA z 28 kwietnia 2017 r. (I FSK 1605/15)  
„Podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot otrzymanych przez podatnika 
od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot wydatków poniesionych w imieniu
i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy, a zaksięgowanych przez podatnika 
na koncie przejściowym. Podatnik musi jednak przedstawić dowód 
na rzeczywistą kwotę tych kosztów”.

❑ Wyrok WSA w Poznaniu z 6 czerwca 2017 r. (I SA/Po 1549/16)
„Odsprzedaż mediów nie może być traktowana jako transakcja związana 
z nieruchomością, a w konsekwencji jej wartość nie może być uwzględniona 
w wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 u.p.t.u. [ustawy 
o VAT].”



Państwowe jednostki jako podatnicy VAT?

❑ Wyrok NSA z 23 października 2018 r. (I FSK 1880/16)
Sąd uznał, że do limitu zwolnienia określonego w art. 113 ustawy o VAT 
nie należy wliczać dostawy mediów do lokali mieszkalnych będących 
w zasobie wspólnoty mieszkaniowej. Przedmiotem transakcji odsprzedaży 
ciepła nie jest nieruchomość, rozumiana jako element konstytutywny 
transakcji, ponieważ takim podstawowym elementem świadczenia jest 
ciepło. Tego rodzaju odsprzedaż ciepła nie może być więc traktowana 
jako transakcja związana z nieruchomością, a w konsekwencji jej wartość 
nie może być uwzględniona w wartości sprzedaży, o której mowa 
w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.



Aporty do spółek komunalnych 

❑ Zgodnie z art. 5 ustawy o VAT przedmiotem opodatkowania
tym podatkiem są m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne 
świadczenie usług na terytorium kraju.

❑ Przez dostawę towarów należy rozumieć przeniesienie prawa 
do dysponowania nimi jak właściciel.

❑ Świadczenie usług to każde świadczenie, które nie stanowi dostawy 
towarów.

❑ Odpłatność. 

❑ W art. 6 ustawy o VAT wskazano, że jej przepisów nie stosuje się 
do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa.



Aporty do spółek komunalnych 

Przykłady

❑ Jeżeli przedmiotem aportu jest nieruchomość, co do zasady mamy 
do czynienia z dostawą towarów (opodatkowaną VAT lub z VAT zwolnioną). 

❑ Jeżeli przedmiotem aportu jest licencja, mamy do czynienia ze świadczeniem 
usług na gruncie przepisów o VAT (zasadniczo 23%).

❑ Przekształcenie wierzytelności na kapitał?

❑ Jeżeli przedmiotem aportu jest przedsiębiorstwo, opodatkowanie VAT 
nie wystąpi (na mocy art. 6 ustawy o VAT) itd.



Czynności szkół i przedszkoli

❑ Wyrok NSA z 9 czerwca 2017 r. (I FSK 1317/15) i wiele innych
Z orzeczeń sądów administracyjnych wynika, że stosunek prawny 
nawiązany między jednostką budżetową gminy (przedszkolem publicznym, 
szkołą, MOPS-em, GOPS-em, DPS-em itp.) a rodzicami, opiekunami
czy mieszkańcami gminy powstaje na podstawie administracyjnoprawnej 
metody regulacji, która na plan dalszy spycha cywilnoprawny charakter 
zawieranych porozumień. Opłaty pobierane za nauczanie i pobyt dzieci 
w przedszkolu, wsad do kotła, usługi opiekuńcze itp. są w swym charakterze 
zbliżone do daniny publicznej, a strony analizowanego tu stosunku 
prawnego nie mają pełnej swobody w ustaleniu wysokości tych opłat. 
To oznacza, że gmina przy wykonywaniu opisanych czynności nie jest 
podatnikiem VAT.

❑ Droga postępowania w obliczu sprzecznego orzecznictwa i interpretacji?



Odliczenie od inwestycji wodno-kanalizacyjnych

❑ W wyroku z 26 czerwca 2018 r. (I FSK 219/18) NSA wskazał, że możliwy jest  
alternatywny prewspółczynnik (potwierdza to też wiele innych wyroków).

❑ Sprzeczne stanowiska sądów i organów podatkowych.

❑ Reprezentatywność prewspółczynnika – nowy trend w interpretacjach? 

❑ Prewspółczynnik inną metodą a 100% odliczenia.

❑ Kwalifikowany VAT. 



Kontrole NIK centralizacji

Typowe błędy

❑ Nieprawidłowe ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego.

❑ Brak rozliczeń dotyczących umów wzajemnych, które nie skutkowały 
przepływem pieniędzy pomiędzy kontami kontrahentów (np. w przypadku 
barteru, sponsoringu).

❑ Nierozliczenie odwrotnego obciążenia.

❑ Pominięcie problematyki odwrotnego obciążenia w procedurach 
centralizacyjnych, w konsekwencji czego jednostki budżetowe nie prowadzą 
takich rozliczeń, a jst nie ma wiedzy o tego rodzaju zakupach czy sprzedaży.

❑ Nierozliczanie importu usług (np. Facebook).



Kontrole NIK centralizacji

❑ Nieprzeprowadzenie w jednostkach niezbędnych szkoleń, zwłaszcza 
wśród dyrektorów, którzy w konsekwencji nie posiadają dostatecznej 
wiedzy o nowych obowiązkach.

❑ Brak kontroli nad realizacją wprowadzonej procedury centralizacji.

❑ Brak świadomości jednostek, że muszą zgłaszać do centrali umowy,
które wydają im się nieodpłatne.

❑ Nieujęcie w procedurach deklaracji cząstkowej VAT-27. 

❑ Braki dokumentacyjne, np. wynikające z nieprzesłania do jst rejestrów VAT 
prowadzonych przez jednostki organizacyjne (w konsekwencji podczas 
kontroli jst nie jest w stanie wskazać, z czego wynikają obroty ustalone 
jedynie na podstawie samej deklaracji cząstkowej). 



Dziękuję za uwagę

www.podatkisamorzadu.pl 


